12 – 14 PAŹDZIERNIK 2018 SZLAKIEM PIASTOWSKIM
(PAŁUKI) PRZEZ ZIEMIĘ ŁĘCZYCKĄ
(wyjazd dla młodziezy i dorosłych)
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU
PIĄTEK 12.10.2018 r.
KNURÓW – BISKUPIN
Wyjazd z Knurowa o godz. 15.00 w kierunku Biskupina. Po drodze wieczorny spacer po
Gnieźnie, przyjazd do Biskupina, obiadokolacja i nocleg.
SOBOTA 13.10.2018 r.
BISKUPIN – WENECJA – ŻNIN – PAKOŚĆ – STRZELNO – KRUSZWICA –
MOGILNO – BISKUPIN
Śniadanie, po śniadaniu wyjazd, zwiedzanie skansenu w Biskupinie, następnie wyjazd w
kierunku Wenecji nad jeziorem Weneckim, zwiedzanie muzeum kolei wąskotorowej, przejazd
przez Żnin w kierunku Pakości i Strzelna na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, Bazylika
Trójcy i kościół Św. Prokopa, przejazd do Kruszwicy na Mysią Wieżę i pobyt nad jeziorem
Gopło, w razie pogody rejs statkiem, przejazd do Mogilna nad rzeczką Panną w trakcie dnia
zaplanowano Mszę Św. w jednym z miejsc, przyjazd do Biskupina, obiadokolacja i nocleg.
NIEDZIELA 14.10.2018 r .
BISKUPIN – GĄSAWA – WOCŁAWEK – KNURÓW
Śniadanie, Msza Św. w pobliskim kościele wraz z parafią, przejazd do Włocławka, spacer po
bulwarze nad Wisłą, panorama Zalewu Wocławskiego, modlitwa w miejscu pamięci bł. Ks.
Jerzego Popiełuszki, zwiedzanie Katedry WNMP, wyjazd z Włocławka w kierunku Knurowa,
powrót w godzinach wieczornych.
Zapisy, zgłoszenia, inne informacje: Ks. dr Piotr Larysz – duszpasterz młodzieży i
nauczycieli, Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Kapelanów Wojskowych 5; 44-194
Knurów, tel. 505 48 19 48; wyjazd z Knurowa parking Aleja Lipowa. Ilość miejsc
ograniczona. Zgłoszenia możliwe również w formie sms: imię i nazwisko, Pałuki 2018
Udział w kosztach: 300 zł cena zawiera przejazd busem + nocleg w pokojach (3,4)
osobowych + wyżywienie oraz ubezpieczenie. Cena nie zawiera biletów wstępów do
muzeów, lokalnych przewodników, rejsu statkiem lub kolejką w zależności od warunków
pogodowych, szacunkowy dodatkowy koszt 50 zł od osoby na miejscu.
Możliwość dokonania płatności elektronicznej:
ING Bank Śląski:
91 1050 1298 1000 0091 4142 1090 (PLN)
Tytułem wpłaty: imię i nazwisko, Pałuki 2018

